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Στην Κέρκυρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 συνήλθε σε
συνεδρίαση στο Μαράσλειο Μέγαρο, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ. αρ. πρωτ.
40051/5-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου της - Δημάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου
Νικολούζου, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία,
αφού επί συνόλου δεκαέξι (16) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δώδεκα (12) μέλη, ήτοι:
1. Κωνσταντίνος Νικολούζος, Δήμαρχος (Πρόεδρος)
2. Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
3. Σταμάτιος Απέργης
4. Ανδρέας Γουλής
5. Βασίλειος Καββαδίας
6. Σπυρίδων Καλούδης
7. Νικόλαος Κορακιανίτης
8. Θεόδωρος Λουκανάρης
9. Θεονύμφη Αθανασία Μάστορα
10. Γεώργιος Ηλίας Παντελιός
11. Μάρκος Πρεντουλής
12. Ανδρέας Σκούπουρας
Απουσίαζαν οι Αντιδήμαρχοι Αλέξανδρος Ασπιώτης, Αρσένιος Κουλούρης, Βασίλειος Άρης
Μπαλής λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Επίσης απουσίαζε ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος
Καρύδης ο οποίος απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Ε.Ε..
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Μαρούφωφ και
η Προϊσταμένη του Τμήματος Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας, Οργάνωσης και Διαφάνειας
κα Όλγα Λαβράνου.
Τα πρακτικά τήρησε η κα Όλγα Νικηφόρου, υπάλληλος του Γραφείου Δημάρχου, Γραμματέας
της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέμα 1ο: «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ Δήμου Κέρκυρας»
O Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Νικολούζος ενημέρωσε τα μέλη για την ανάγκη
άμεσων σημειακών τροποποιήσεων του ΟΕΥ του Δήμου, δεδομένου ότι δεν επαρκεί ο χρόνος
για τη συνολική τροποποίησή του αφού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 - ΦΕΚ 143 Α' ) δεν
επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ

κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση
ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση. Τόνισε ότι οι σημειακές αυτές τροποποιήσεις είναι απαραίτητες για να έχει ο Δήμος
τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη διαδικασία της κινητικότητας και
στη μετάταξη
προσωπικού. Στη συνέχεια ζήτησε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Αποτελεσματικότητας,
Ποιότητας, Οργάνωσης και Διαφάνειας κα Όλγα Λαβράνου να εισηγηθεί σχετικά.
Στο σημείο αυτό, έλαβε το λόγο ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Καββαδίας ο οποίος ανέφερε ότι το
Σχέδιο τροποποίησης του ΟΕΥ είχε ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του τον Οκτώβριο του
2016, όταν δηλαδή είχε υλοποιηθεί η επικαιροποίηση των υφιστάμενων υπαλλήλων. Τότε θα
μπορούσε να είχε κατατεθεί προς ψήφιση και αν προέκυπταν νέα δεδομένα θα μπορούσαν να
γίνουν σημειακές τροποποιήσεις.
Στη συνέχεια η κα Λαβράνου αφού κατέθεσε το προσχέδιο της εισηγητικής έκθεσης καθώς και
το προσχέδιο Τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου μας, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις
οδηγίες – κατευθύνσεις: 1. της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως αυτές διατυπώθηκαν με το υπ.αρ.
4/9-7-2015 Πρακτικό και 2. του Αντιδημάρχου Βασίλη Καββαδία και του Γενικού Γραμματέα
Γεωργίου Μαρούφωφ (επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό), ανέφερε τα σημεία στα οποία
θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις, με πρώτη την προσθήκη οργανικής μονάδας με την
επωνυμία «Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου», σύμφωνα με το υπ. αρ. 44754/2018
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Συνέχισε λέγοντας ότι θα πρέπει επίσης να ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες,
απαραίτητες για τη συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου στη διαδικασία της κινητικότητας και
κατ’ επέκταση στη μετάταξη προσωπικού:
α. Η επικαιροποίηση των θέσεων που προβλέπονται στο 4ο Μέρος του ισχύοντος
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ Β΄280/13.02.2012) και συγκεκριμένα των
άρθρων: 23 «Ειδικές θέσεις», 24 «Οργανικές Θέσεις με Σχέση Εργασίας Δημοσίου
Δικαίου» και 25 «Προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου» και τυχόν νέες θέσεις που έχουν συσταθεί και δεν αναφέρονται στις παραπάνω
κατηγορίες, είτε με δικαστικές αποφάσεις, είτε με διατάξεις νόμου, καθώς και κάθε άλλη
περίπτωση.
β. Η κατανομή των κενών οργανικών θέσεων, ανά οργανική μονάδα, του υφιστάμενου
ΟΕΥ Δήμου μας
γ. Η ανάρτηση αυτών για την δημιουργία του ψηφιακού οργανογράμματος στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του αρμόδιου Υπουργείου
δ. Η δημιουργία γενικών και ειδικών περιγραμμάτων των επικαιροποιημένων θέσεων.
Στο σημείο αυτό έλαβε το λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου μας και υπενθύμισε ότι θα
πρέπει
να αποσταλεί διαβιβαστικό από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στην
ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.Ι για την έγκριση της απόφασης υπ’ αρ. 3-36/10-02-2016 του Δ.Σ. συνοδευόμενη
από την υπ’ αρ. 1-1/27-01-2016 γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου
Κέρκυρας και την γνωμοδότηση 8-1/11.04.2017 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη
αποφάσεως περί τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Κέρκυρας και συγκεκριμένα το άρθρο 26 του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου μας (ΦΕΚ Β’ 280/13-22012), από την οποία προκύπτει περιοριστική περιγραφή των ειδικοτήτων του προσωπικού
ΙΔΟΧ, η οποία και καθιστά αδύνατη την κάλυψη με προσωπικό αυτής της κατηγορίας, άλλων
ειδικοτήτων (πλην των περιγραφόμενων) και προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία του
φορέα μας στην κάλυψη των αναγκών του (εποχικών, περιοδικών ή πρόσκαιρων).
Τέλος, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής εισηγήθηκε επίσης την τροποποίηση του
άρθρου 27 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» του ισχύοντος ΟΕΥ, ως προς την προσθήκη κλάδων –
ειδικοτήτων για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης και του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών,
Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων, λόγω δυσκολίας στελέχωσης των
ως άνω υπηρεσιών από τις υπάρχουσες ειδικότητες.

Κατόπιν της ενημέρωσης, τα Μέλη

Αποφασίζουν Ομόφωνα
1. Τη σύνταξη εισήγησης από το Τμήμα Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας, Οργάνωσης και
Διαφάνειας προς την Εκτελεστική Επιτροπή για την τροποποίηση του ισχύοντος ΟΕΥ του
Δήμου μας με την προσθήκη:
α. Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου εντασσόμενο στις υπηρεσίες υπαγόμενες
στον Δήμαρχο, με έργο το οποίο έχει ρητά οριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του
Ν.3492/2006, σύμφωνα με την υπ. αρ. 44754/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
β. νέων κλάδων – ειδικοτήτων για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων της Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων &
Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων του
άρθρου 27 του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου μας.
2. Την αποστολή από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών , στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου προς έγκριση της υπ. αρ. 3-36/10-2-2016
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη Αποφάσεως περί τροποποιήσεως
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας του άρθρου 26 σχετικά με τις
θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, κατόπιν της υπ΄ αριθμόν 1-1/27-01-2016
γνωμοδότησης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας και της γνωμοδότησης
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 8-1/11.04.2017.
3. Τη σύσταση ομάδας εργασίας αποτελούμενης από τους υπαλλήλους του Τμήματος
Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας, Οργάνωσης και Διαφάνειας και υπαλλήλους του
Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, με σκοπό την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης των
θέσεων προσωπικού μέχρι σήμερα, την κατανομή ανά Διεύθυνση και Τμήμα των κενών
οργανικών θέσεων, την ανάρτησή τους στην πλατφόρμα του αρμόδιου Υπουργείου, για
την ολοκλήρωση του ψηφιακού οργανογράμματος και τέλος την σύνταξη των γενικών και
ειδικών περιγραμμάτων θέσεων.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4-1/7-9-2018
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Νικολούζος
Δήμαρχος Κέρκυρας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Μαρούφωφ

Η Γραμματέας της Ε.Ε.
Όλγα Νικηφόρου

